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Introdução

Resultados

Nos últimos 50 anos, o serviço de saúde bucal buscou atender
principalmente a clientela da faixa etária escolar de 06 a 14 anos. A criação
do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio dos princípios de
universalização do acesso, integralidade e equidade, possibilitou o início
de uma reorganização das ações de saúde bucal, favorecendo a inclusão
dos adultos e das outras faixas etárias.
Este fato trouxe um enorme volume de necessidades de tratamento
odontológico, muitas vezes associado às doenças crônicas e sistêmicas
como Diabetes Hipertensão, Tuberculose, Hanseníase e Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano 2020, as condições
crônicas serão responsáveis por 60% da carga global de doença nos
países em desenvolvimento (OMS, 2002).
Este trabalho aborda a criação de protocolo, visando demonstrar
claramente o envolvimento de todos os profissionais da Equipe de Saúde
da Família, numa visão multidisciplinar do processo saúde-doença,
visando garantir ao usuário uma vida com qualidade.

Apresentou-se 05 protocolos com o intuito de subsidiar o atendimento do
usuário com necessidades especiais pela equipe interdisciplinar e em
especial pelo cirurgião-dentista.

Objetivo(s)
Elaborar protocolos de saúde bucal para facilitar o atendimento de
usuários com necessidades especiais do Programa de Saúde da Família
de Engenheiro Dolabela no município de Bocaiúva.
Incentivar a integração do cirurgião-dentista com os demais profissionais
da Equipe de Saúde da Família para que o mesmo consiga oferecer ao
usuário um atendimento de saúde bucal com resolubilidade.

Considerações finais
Considerando a importância do estudo para o nosso aprendizado
acreditamos que o mesmo subsidiará o trabalho da equipe do Programa de
Saúde da Família no que tange ao atendimento de usuários com
necessidades especiais como tuberculose, hanseníase, síndrome da
imunodeficiência adquirida, diabetes e hipertensão que necessitam de
acompanhamento do dentista no cuidado das doenças que atingem a boca.
A concordância entre os resultados obtidos com a criação dos protocolos,
certamente diminuirá os fatores de riscos associados às doenças
apresentadas por esses usuários quando os mesmos procurarem a atenção
primária com queixas em relação à saúde bucal.
Finalmente, a importância dos protocolos para os serviços nos levará a
validar e programar para que todos os profissionais da saúde possam ter
uma visão mais ampla do atendimento do dentista e sua importância para a
clientela.
Os protocolos devem ser usados pelos usuários pertencentes ao distrito de
Engenheiro Dolabela, do município de Bocaiúva, Minas Gerais.
A construção dos protocolos procurou-se utilizar uma linguagem de fácil
entendimento pelos usuários com necessidades especiais que procuram o
serviço de atenção primária.

Percurso Metodologia
Este estudo surgiu da experiência da autora com a saúde bucal de
pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, síndrome da
imunodeficiência adquirida, diabetes mellitus e hipertensão. Cada um
desses pacientes buscava atendimento na tentativa de minimizar o
sofrimento dos mesmos.
Para este relato decidiu-se fazer um levantamento bibliográfico para dar
suporte cientifico ao estudo. As fontes de pesquisas utilizadas foram as
bases de dados Scielo e Medline durante o período de julho e agosto de
2009. Utilizaram-se como descritores: protocolo, saúde bucal, atenção
primária e interdisciplinaridade Lilacs,
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